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Inleiding 
Voor u ligt de handleiding voor Xelion6 in combinatie met Windows 10 mobile app 1.4.0 of hoger. Dit document 
is een instructie tot het gebruik van de Windows 10 mobile app. Xelion gaat ervanuit dat de basiskennis over het 
Xelion6 systeem aanwezig is. Indien u over onvoldoende kennis inzake functionaliteiten en (on)mogelijkheden 
beschikt adviseren wij u het algemene instructiedocument (Xelion softphone) door te nemen. Voor het dagelijks 
gebruik van deze app volstaat deze handleiding.  

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft adviseren wij u deze inhoudelijke vragen bij uw 
telecomleverancier neer te leggen, 

 
Xelion B.V.  

Versiebeheer 

 
Onderstaande versies en updates zijn verschenen over deze handleiding.  

Datum Versienummer Door Wat 

27-9-16 1.4.0 RK Handleiding Windows 10 1e setup geschreven.  

 

Vereist 

 
Onderstaand de 2 vereiste software versies om gebruik te kunnen maken van deze app.  

Minimale vereisten software 

Softwareversie Xelion 6.16 

Softwareversie Windows 10 mobile 
app 

1.4.0 
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Xelion voor Windows 10 mobile app 
Xelion voor Windows 10 mobile app biedt vanaf uw smartphone direct toegang tot uw Xelion6 telefooncentrale 
op kantoor, of in de cloud. Met één klik raadpleegt u het centrale adresboek, heeft u inzicht in recente 
communicatie, favorieten of belt u met een collega. Daarnaast ziet u de beschikbaarheid van iemand via de 
favorietenlijst (presence). Tot slot kunt u in de versie van de app de belangrijkste persoonlijke instellingen 
aanpassen.  

 

  

 

Om de app te kunnen gebruiken dient uw smartphone te beschikken over een internet verbinding (Wi-Fi of 
GSM - mobiele gegevens). U heeft een Xelion6 licentie nodig als u vanuit de app een belopdracht naar Xelion6 
wilt sturen; de overige functionaliteit van de app is volledig beschikbaar.  
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Eerste keer opstarten | Inloggen 
Wanneer u de Xelion Windows 10 mobile app voor de eerste keer opstart begint u met het inlogscherm.  Indien 
u geen inloggegevens heeft ontvangen dient u deze via uw telefoniebeheerder/systeembeheerder op te vragen.  

Hierna kunt u alle inloggegevens opgeven in dit inlogscherm:  

 

 

 

Omschrijving Uitleg 

Gebruikersnaam / 
Wachtwoord 

De gebruikersnaam waarmee u inlogt in Xelion6. Het wachtwoord waarmee u inlogt in 
Xelion6. Weet u deze niet? Informeer bij uw systeembeheerder. 
 

Hostnaam De hostnaam of het IP-adres waarmee Xelion6 bereikbaar is 
 

Telefoonnummer Wat is het 06 nummer waarmee uw smartphone bereikbaar is? Xelion6 roept dit 
nummer aan indien er een oproep voor u is, 
 

Tenant Informeer bij uw systeembeheerder voor de juiste tenaamstelling.  

Poortnummer Indien van toepassing zal uw systeembeheerder hier een nummer voor doorgeven. In 
het merendeel van de gebruikers volstaat de “default”.  

 

Klik vervolgens op ‘Inloggen’ om in te loggen, nadat u succesvol bent ingelogd komt u uit in het Recente 
communicatie overzicht.  
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Beveiligingswaarschuwing 

 
Het is mogelijk dat u onderstaande melding ontvangt na het inloggen in de app. Uw telefoniebeheerder kan 
aangeven of u een andere poort dient te gebruiken. Indien uw Xelion6 niet over een SSL (beveiligde verbinding) 
beschikt kunt u deze melding negeren.  

 

Overzicht van functies en mogelijkheden 
 

 

Het bovenstaande scherm is het standaard scherm waar de Windows 10 mobile app mee opstart. In dit 
overzicht heeft u een overzicht van uw recente communicatie. Elders in deze handleiding wordt er dieper 
ingegaan op de functionaliteit Recente communicatie. (blz. 20) 

Onderaan de Windows 10 mobile app treft u twee communicatiebalken aan, 1) Xelion startbar en 2) de 
navigatiebalk. De Xelion startbar en de navigatiebalk voeren door de Windows 10 mobile app heen de navigatie 
& snel knoppen. Hieronder worden allereerst de functionaliteiten van deze 2 balken uitgelegd.  
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Xelion startbar 

 

Navigatiebalk 

 

 

Xelion startbar 
 
De gepatenteerde startbar van Xelion is hét hart van Xelion6. Hiervandaan start je de meeste acties in de app.  
 

Icoon Uitleg 

 

Telefoneren met een bestaand contact of met een vrij op te geven 
telefoonnummer. Tevens kan er een telefoonnummer toegevoegd 
worden aan het adresboek.  

 

Adresboek. U kunt een contact toevoegen, opzoeken of bewerken. 
Tevens kunt u, nadat u een contact heeft opgezocht vanaf dit scherm 
een uitgaande oproep plaatsen.  

 

Xelion navigatiebalk 
 
Met de Xelion navigatiebalk kunt u tijdens het gebruik van de app navigeren naar belangrijke items binnen de 
Windows 10 app. 

Icoon Uitleg 

 

 
 

Recente communicatie. Uw startscherm na het inloggen.  

Krijgt u na het inloggen een ander scherm? Lees onderaan bij FAQ het 
item “Deze app en oudere versies van Xelion6” 

 

 
 

Een weergave van uw ingestelde favorieten met presence overzicht. 
Tevens kunt u hier favorieten toevoegen of verwijderen.  

 

 

Toont uw gebruikersprofiel. Hierbij kunt u instellingen en uw status 
beheren van uw gebruikersstatus, een persoonlijk bericht weergeven of 
veranderen. Tevens kunt u doorschakelbellen aan of uit zetten. Tot slot 
kunt u uitloggen via dit scherm.  
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Wanneer u de moersleutel lang ingedrukt houdt kunt u geavanceerde 
instellingen doen. Denkt u hierbij aan opgeslagen avatars verwijderen, 
algemene app versie inzien en de startbar naar boven of beneden 
verplaatsen.  
 

 

 

 

 

Toelichting functies en functionaliteiten 
De functies die u in de Windows 10 mobile app kunt gebruiken worden hieronder uiteengezet en inhoudelijk 
behandeld. Eerst wordt de navigatiebar behandeld, aansluitend de gepatenteerde Xelion startbar.   

 

Recente communicatie  
 
Wanneer u ingelogd bent in de windows 10 mobile app is dit het eerste scherm dat zichtbaar wordt. Het recente 
communicatie scherm is opgebouwd uit 1 overzicht met 3 klikbare velden.  

 

De contactkaart: Volledig overzicht 

 

  

Wanneer u op de contactkaart klikt (rood gearceerd) opent het communicatieoverzicht van het geselecteerde 
contact (zie afbeelding hieronder).  Een contactkaart geeft een overzicht van de communicatie met dat contact. 
Daarnaast kunnen basisgegevens van een contact getoond worden. 
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De contactkaart: Snel contact 

 

   

Wanneer u op dit gedeelte (rood gearceerd) van het overzicht tikt opent zich de bijbehorende applicatie. In het 
geval van bovenstaande screenshot is dit de chatfunctionaliteit. Staat er een telefoonhoorn? Dan belt de app 
het contact (direct).  
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In het algemeen mag gesteld worden dat de informatie hierboven aanklikbaar is en bijbehorende apps of 
functionaliteiten opent. Dit is afhankelijk van de configuratie van uw windows 10 mobile app.  

 

De contactkaart: Uitgaand bellen 

 

 

 

 

Wanneer u op het bel-symbool klikt wordt er direct een uitgaande oproep richting deze contactpersoon 
uitgevoerd.  
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Favorieten 
 
In de regel worden in dit overzicht alle personen, organisaties en objecten getoond die door u zijn aangemerkt 
op de persoonlijke favorietenlijst. Kortgezegd; een favoriet contactpersoon, organisatie of object.  

Favoriet tonen 

 
Wanneer u favorieten wilt tonen, klikt u op het favorieten icoon onderaan in de navigatiebalk. Direct hierna 
wordt uw favorieten-overzicht getoond: 

In dit overzicht ziet u de persoonlijke foto, tenaamstelling uit Xelion6 en ziet u (verwerkt in de foto) het 
statusicoon van de presentielijst staan. Deze kleuren komen overeen met de gebruikersstatus (zie volgend 
hoofdstuk in deze handleiding). 

 

Favoriet toevoegen 

 
Wanneer u een favoriet wilt toevoegen, klikt u op de “+” onderaan de pagina.  
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Nadat u op deze knop geklikt heeft, opent zich direct het toevoeg scherm: 

 

Zoals u ziet aan het openen van deze pagina, wordt ook direct het windows 10 toetsenbord geopend. U kunt 
direct zoeken naar het gewenste object. Na het selecteren van het gewenste object wordt deze direct 
toegevoegd in het overzicht.  
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Favoriet verwijderen 

 
Wanneer u een favoriet wilt verwijderen, klikt u in het favorieten overzicht op de verwijder knop. Deze knop zit 
rechts naast het favoriete contact. Wanneer u op deze knop klikt, wordt deze direct verwijderd. Er is geen 
ingebouwde waarschuwing wanneer u deze probeert te verwijderen.  
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Gebruikersprofiel 
Gebruikersstatus 

Binnen het systeem Xelion6 kunt u een status koppelen aan uw werkzaamheden. Afhankelijk van de inrichting 
van uw Xelion6 heeft dit effect op de routeringen. Uw systeembeheerder kan hier meer informatie over 
verstrekken.  

 

 

Huidige status 
De huidige status is gemarkeerd doormiddel van het blauw vinkje aan het einde van de regel. 

 

Voorbeeld 

 

In dit voorbeeld ziet u de status “Beschikbaar”  
gemarkeerd met het blauwe vinkje. 
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Gebruikersstatus aanpassen 

Wanneer u uw status wilt wijzigen, kunt u dit eenvoudig doen door de gewenste status te selecteren. Na de 
selectie zult u zien dat het blauwe vinkje verandert naar uw nieuwe status.  

 

Voorbeeld 

 

De status is gewijzigd naar “Niet Beschikbaar”.  
Let op het blauwe vinkje, rechts naast “niet beschikbaar” 

 

Persoonlijk bericht 

Onder ‘Bericht’ kunt u een persoonlijk bericht instellen welke door Xelion6 heen zichtbaar wordt in de 
presentielijst (softphone) of persoonlijke pagina (softphone). Dit bericht is enkel zichtbaar voor de op uw Xelion6 
aangemelde eindgebruikers.  

 

Door op het tekstveld (zie rood gearceerd) te klikken opent het toetsenbord en kunt u een eigen bericht 
instellen. Klikt u op gereed/enter wanneer u klaar bent met uw bericht invoeren en dit bericht wordt direct 
doorgevoerd.  
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Doorschakelbellen 

Om volledig gebruik te kunnen maken van de belfunctionaliteit in de windows 10 mobile app maakt Xelion6 
gebruik van doorschakelbellen. Wanneer u een uitgaande belopdracht geeft, stuurt uw app een belverzoek aan 
uw Xelion6 server. In deze opdracht wordt het “te bellen” telefoonnummer doorgestuurd naar uw Xelion6, 
waarna de windows 10-dialer uw belopdracht zal afhandelen en het gewenste nummer zal bellen. Wanneer u 
doorschakelbellen gebruikt, is het mogelijk interne nummers aan te kiezen.  

 
- Windows 10 mobile dialer - 

 

Doorschakelen UIT: 

 

 Wanneer doorschakelbellen UIT staat, worden de uitgaande oproepen over de Windows 10 dialer 
gestuurd en dus wordt de oproep direct via het GSM netwerk uitgevoerd.  

 Intern bellen (zonder rechtstreeks aankiesbaar telefoonnummer) is niet mogelijk 
 Geen weergave van uw actuele status op wallboard, presentielijsten en favorietenoverzichten (etc etc).  

 

Wanneer je op de Windows Phone een nummer belt via doorschakelbellen zal in het scherm altijd het ingestelde 
doorschakelnummer verschijnen in plaats van het gekozen nummer, het gesprek zal echter gewoon met het 

gekozen nummer worden opgezet. 
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Bellen met Xelion6 Windows 10 mobile app 
Door op het telefoon icoon onderaan het scherm te klikken open je een zoekveld waarin je een (deel van een) 
naam/nummer kunt intoetsen. Tevens opent er een lijst met de meest recente contacten. Wanneer je vervolgens 
een (deel van) een naam/nummer intoetst, zal de lijst worden bijgewerkt.  

 

Typ nu een gedeelte van de naam in.  

 

Wanneer je vervolgens op een naam of een nummer uit de lijst klikt, zal er een gesprek worden opgezet.  
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Het eerste nummer in de lijst wordt automatisch gebeld wanneer de blauwe balk compleet is. Dit kun je 
voorkomen door op of boven de blauwe balk te klikken. Op die manier heb je meer tijd om een alternatief 
nummer te kiezen. 
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Zoeken van een contact 
Door op het adresboek-icoontje te klikken, kan in het adresboek worden gezocht op een persoon, bedrijf of 
object. Er verschijnt een zoekveld en een lijst met de meest recente contacten. Wanneer je een (deel van een) 
naam invoert, wordt de lijst bijgewerkt met de gevonden contacten 

 

Wanneer je vervolgens op een persoon, bedrijf of object klikt zal de bijbehorende contactkaart worden 
geopend en worden de communicatie-items van dit contact getoond.  
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Toevoegen van een contact 
Door op het adresboek-icoontje te klikken, verschijnt een zoekveld. Wanneer een naam wordt ingevoerd die 
nog niet in het adresboek bestaat, verschijnt de optie om de naam toe te voegen: 
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Vervolgens verschijnt er een keuzemenu waarbij gekozen worden of het contact een persoon, een bedrijf of een 
object betreft. 

 

Nadat een keuze gemaakt is, verschijnt een formulier waarin gegevens van het contact kunnen worden 
ingevoerd. Zie ook ‘Basisgegevens van een contact aanpassen’. 
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Contactkaart 
Een contactkaart geeft een overzicht van de communicatie met dat contact. Daarnaast kunnen basisgegevens 
van een contact getoond worden.  

Een communicatieoverzicht wordt getoond door bovenin de contactkaart te klikken op . 

Basisgegevens worden getoond na het klikken op  . 

Een contactkaart kan op verschillende manieren worden geopend: 

 Na het zoeken en selecteren van een contact via het adresboek-icoontje (communicatieoverzicht wordt 
als eerste getoond) 

 Door de foto aan te klikken in de lijst met recente communicatie (basisgegevens worden als eerste 
getoond) 

 Door een item aan te klikken in de lijst met recente communicatie (communicatieoverzicht wordt als 
eerste getoond). 

 Door een favoriet aan te klikken in de favorieten-weergave. 

Communicatieoverzicht 

Wanneer u klikt op  verschijnt het communicatieoverzicht.  



 

 

 © 2016 - Xelion b.v. – Delft  23 

 

Wanneer u het communicatieoverzicht geopend hebt ziet u alle communicatie. Deze informatie wordt inclusief 
het historisch verleden getoond. Wanneer u klikt op een icoon (zoals telefoonhoorn of het gespreksopname 
icoon) wordt de bijbehorende actie direct uitgevoerd.  
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In de hierboven getoonde afbeelding klikken we op het gespreksopname icoon om de gespreksopname terug 
te luisteren. Direct na het klikken op het icoon start uw telefoon het afspelen van het gesprek. Afhankelijk van 
uw dataverbinding kan het bufferen van het terug te luisteren gesprek enkele seconde duren.  

 

 

Gegevens van een contact aanpassen 

De belangrijkste gegevens van een contact kunnen worden gewijzigd door op  te klikken in de 
contactkaart. 

Van een persoon kunnen de volgende gegevens kunnen worden aangepast: 

 Naam, titel en geslacht 
 Telefoonnummers, e-mailadressen en websites 
 Bezoekadres 

Van een organisatie kunnen de volgende gegevens worden aangepast: 

 Organisatiegegevens  
 Telefoonnummers, e-mailadressen en websites 
 Bezoekadres 

Van een object kunnen de volgende gegevens worden aangepast: 

 De naam (label) 
 Telefoonnummers, e-mailadressen en websites 
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Gebruiker van de app wijzigen (uitloggen) 
U wijzigt uw inloggegevens door op het moersleuteltje te klikken. Vervolgens dient u onder ‘Inloggegevens’ op 
uitloggen te klikken en vervolgens op het inlogscherm de nieuwe inloggegevens in te voeren. Zie hiervoor het 
eerste hoofdstuk van deze handleiding.  
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Voor de Xelion6 beheerder 
Wanneer u als beheerder optreedt binnen uw organisatie zijn onderstaande instructiepagina’s voor u van 
belang.  

Smartphone controleren binnen Xelion6 beheerinterface 

Als u verbinding maakt met de beheerdersomgeving klikt u via beheer -> telefoontoestellen door naar het 
overzicht van de hardwarematige toestellen. Wanneer u onder “label” de voornaam / achternaam invult van de 
persoon die u zoekt, worden alleen de telefoons getoond die onder die naam in de database staan opgeslagen.  

 

 

U klikt vervolgens op de betreffende medewerker, waarna het hardwarematige profiel geopend zal worden.  
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Voor de hierna opgesomde onderwerpen wordt individueel ingegaan op de mogelijkheden m.b.t. het gebruik 
i.c.m. Windows 10 mobile.  

Waarom wordt de Microsoft Windows Push gebruikt? 

Om de notificaties tussen Xelion6 en de Windows 10 mobile app te verzorgen, maakt uw Xelion6 systeem 
gebruik van de Windows Push notificatie-services.  

Gebruiker is uitgelogd maar ontvangt nog steeds notificaties? 

Wanneer de app “afgesloten” wordt met 1 van onderstaand rood gearceerde iconen wordt de app voor het oog 
afgesloten, maar draait deze nog in de achtergrond.  

 

Wanneer u in de beheerdersomgeving de betreffende gebruiker (hardwarematig) opzoekt zult u het volgende 
scherm geladen zien:  
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Het registratie id: is altijd leeg wanneer een gebruiker de app correct heeft uitgelogd. In dit geval dient de 
eindgebruiker via het “moersleuteltje” in de app op uitloggen klikken (onderaan). Hierna zal “het registratie ID” 
ook leeg getoond worden en ontvangt de gebruiker geen notificaties meer.  

 

Individuele instellingen smartphone bekijken 

Wanneer u individuele smartphone instellingen wil bekijken opent u via beheer -> telefoontoestellen de 
smartphone gebruiker van de medewerker waarna het navolgende scherm geladen zal worden: 
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U kunt hier op individueel niveau de volgende opties bepalen voor slechts dit gedeelte van de licentie van de 
eindgebruiker: 

 

Omschrijving Uitleg 

Chat berichten notificeren Wanneer u geen notificaties in de smartphone wenst 
te ontvangen van inkomende chat berichten kunt u 
deze hier uitvinken. Er worden naar het aangemelde 
device onder dit profiel geen notificaties meer 
gestuurd. WEL worden de chatberichten gestuurd.  
 

Inkomende gesprekken notificeren Indien u geen gebruik wenst te maken van de 
inkomende belfunctionaliteit of deze notificaties als 
hinderlijk ervaart kunt u deze hier deactiveren.  

Let op: de notificaties worden niet getoond. U dient 
zelf uw toestel te monitoren. 
 

Hotdesking mogelijk Wanneer geactiveerd kunt u met uw smartphone een 
hotdesk commando uitvoeren.  
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FAQ 
Onderstaand een beknopt overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden.  

 

V: Ik ontvang notificaties van Xelion6 app terwijl ik ben uitgelogd 
A: Vermoedelijk bent u uitgelogd door de app te sluiten via de hometoets overzicht. U dient de app uit te 
loggen door te klikken op de moersleutel en aansluitend onderaan op uitloggen te klikken. U wordt nu 
uitgelogd.  

V: Ik krijg een foutmelding bij inloggen van de Windows 10 app 
A: Heeft u alle velden, inclusief tenant volledig juist ingevuld? Informeer bij uw beheerder.  

V: Ik word gebeld door collega “Jan Jansen” (naam in Xelion6) maar zie in mijn display “Jan”. Hoe kan dit? 
A: Hoogstwaarschijnlijk heeft u uw collega Jan Jansen opgeslagen in het adresboek van uw smartphone als 
“Jan”. Inkomende oproepen en een notering van die gegevens in het adresboek hebben een hogere prioriteit 
dan de gegevens uit Xelion6. Verwijder de registratie uit uw smartphone adresboek om dit probleem te 
verhelpen. 

V: Ik kan wel inloggen, maar niet bellen of gebeld worden 
A: Neem contact op met uw Xelion6 beheerder voor verdere ondersteuning.  

V: Deze app en oudere versies van Xelion6 
A: Wanneer uw Xelion6 niet de minimale versie 6.16 heeft kunt u geen gebruik maken van de Windows 10 
mobile app 1.4.0. Raadpleeg uw systeembeheerder. 

 
- Inlogscherm bij oudere Xelion6 systemen - 


